Ben jij AVG proof op 25 mei 2018?

Meldplicht datalekken Autoriteit
Persoonsgegevens
Bij het meldloket datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je een
datalek melden of een bestaande melding aanpassen of intrekken.
Om je melding van een datalek via het meldloket datalekken zo goed mogelijk te laten
verlopen, kun je het beste een moderne browserversie gebruiken.
Is het versturen van de melding goed verlopen, dan krijgt je op je scherm meteen een
ontvangstbevestiging te zien. In de ontvangstbevestiging staan de gegevens die je
hebt ingevoerd met daarbij een meldingsnummer. Dit meldingsnummer heb je nodig
om de melding aan te passen of in te trekken. Je kunt de melding niet online
raadplegen. Maak daarom meteen een print voor je eigen administratie voordat je de
browservenster afsluit.
Wil je een datalek melden maar ben je geen vertegenwoordiger van de organisatie?
Dan kun je gebruik maken van het tipformulier.

Telefonische informatie over de meldplicht datalekken
Heb je in deze pdf geen antwoord op je vraag gevonden? Dan kun je contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het telefoonnummer is 09003282535 (voor dit nummer betaal je je gebruikelijke telefoonkosten).
Heeft je organisatie een datalek geconstateerd? Kies voor een nieuwe melding
indienen.
NIEUWE MELDING
Wil je een melding die je eerder hebt geplaatst aanpassen of aanvullen? Kies voor een
bestaande melding aanpassen. Let op: houd het meldingsnummer dat je kreeg toen
je de eerdere melding deed bij de hand.
BESTAANDE MELDING AANPASSEN
Wil je een melding die je eerder hebt gedaan ongedaan maken? Kies voor een
bestaande melding intrekken. Let op: houd het meldingsnummer dat je kreeg toen je
de eerdere melding deed bij de hand.
MELDING INTREKKEN

Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat
organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms
moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de
persoonsgegevens zijn gelekt).

Melden datalekken
Organisaties die een datalek willen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
kunnen dat doen via het meldloket datalekken.
In het privacystatement formulier meldplicht datalekken is te vinden hoe de Autoriteit
Persoonsgegevens omgaat met de persoonsgegevens van degene die een datalek
meldt.

Beleidsregels meldplicht datalekken
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels meldplicht datalekken opgesteld.
Deze beleidsregels zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het bepalen of er
sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
en eventueel aan de betrokkenen.

1.1

Is de Meldplicht Datalekken op mijn
organistatie van toepassing?

Is er sprake van verwerking
van persoonsgegevens?

NEE

De Meldplicht Datalekken is
voor jouw organisatie niet
van toepassing.

NEE

De Meldplicht Datalekken is
voor jouw organisatie niet
van toepassing.

NEE

De Meldplicht Datalekken is
voor jouw organisatie niet
van toepassing.

NEE

De Meldplicht Datalekken is
voor jouw organisatie niet
van toepassing.

JA

Is jouw organisatie op grond
van de WBP verantwoordelijk
voor de verwerking?

JA

Is de verwerking geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerd
of zijn de persoonsgegevens
opgenomen in een bestand of
daarvoor bestemd?
JA

Worden de persoonsgegevens
verwerkt:
• T.b.v persoonlijke, huishoudelijke, journalistieke,
artistieke of literaire doeleinden; of
• Onder een wet waarin
de bescherming van
persoonsgegevens volledig
is geregeld; of
• Door de krijgsmacht in het
kader van een vredesoperatie?

NEE

Lees verder op de volgende
pagina.

1.2

Is de Meldplicht Datalekken op mijn
organistatie van toepassing?

Vindt de verwerking plaats in
het kader van de activiteiten
van een Nederlandse vestiging
van jouw organisatie?

JA

De Meldplicht Datalekken
is van toepassing voor jouw
organisatie.

JA

Heeft je organisatie als
verantwoordelijke geen
vestiging in de Europese Unie?

NEE

De Meldplicht Datalekken is
voor jouw organisatie niet
van toepassing.

JA

Vindt de verwerking plaats met
behulp van (geautomatiseerde)
middelen in Nederland?

NEE

De Meldplicht Datalekken is
voor jouw organisatie niet
van toepassing.

JA

Worden met deze middelen
alleen de doorvoer van de
persoonsgegevens naar een
ander land uitgevoerd?
JA

De Meldplicht Datalekken
is van toepassing voor jouw
organisatie.

NEE

De Meldplicht Datalekken is
voor jouw organisatie niet
van toepassing.

2.

De wet Meldplicht Datalekken is voor jouw organisatie
van toepassing. Wanneer is er sprake van een datalek
binnnen de organisatie?

Heeft er een inbreuk plaatsgevonden op de beveiliging
van de persoonsgegevens?

NEE

De Meldplicht Datalekken is
voor uw organisatie niet van
toepassing

JA

Zijn er bij de beveiligingsinbreuk persoonsgegevens
verloren gegaan?

Er is geen sprake van een
datalek.

JA

Er is sprake van een datalek.

NEE

Er is sprake van een datalek.

NEE

Kan redelijkerwijs worden
uitgesloten dat er persoonsgegevens onrechtmatig zijn
verwerkt?
JA

Er is geen sprake van een
datalek.

3.

Er is sprake van een datalek onder de WBP. Moet het
datalek gemeld worden aan de autoriteit
persoonsgegegevens?

Betreft het een datalek van
persoonsgegevens van een
gevoelige aard?

JA

Het datalek moet worden
gemeld aan de autoriteit
persoonsgegevens.

JA

Het datalek moet worden
gemeld aan de autoriteit
persoonsgegevens.

NEE

Zijn er bij de beveiligingsinbreuk persoonsgegevens
verloren gegaan?
NEE

Jouw organisatie hoeft het
datalek niet te melden aan
de autoriteit persoonsgegevens.

4.

Is jouw organisatie op grond van de WBP verplicht tot het
melden van het datalek aan de betrokkenen van wie de
persoonsgegevens zijn gelekt?

Is jouw organisatie een
financiële onderneming
conform de wet financieel
toezicht (wft)?

JA

Jouw organisatie is niet
verplicht om het datalek aan
de betrokkenen te melden
op grond van de WBP.

NEE

Zijn de gelekte persoonsgegevens zodanig anderzins
versleuteld dat ze voldoende
beschermd zijn om de
melding niet te hoeven doen?

JA

De autoriteit persoonsgegevens kan echter
oordelen dat het datalek
alsnog moet worden gemeld.

NEE

Zijn de gelekte persoons
gegevens zodanig
versleuteld dat ze
onbegrijpeijk of ontoegankelijk
zijn voor onbevoegden?

JA

NEE

Heeft het datalek waarschijnlijk
ongunstige gevolgen voor de
privacy van de betrokkenen?

NEE

JA

Zijn er voor jouw organisatie
zwaarwegende belangen om
het melden van het datalek
niet te doen?
NEE

Jouw organisatie moet
het datalek aan de
betrokkenen melden op
grond van de WBP.

Jouw organisatie is niet
verplicht om het datalek aan
de betrokkenen te melden
op grond van de WBP.

JA
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